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جمل وعبارات من محادثات

and from now on....

ومن اآلن فصاعدا....

it seems as if...

یبدو كما لو....

it would appear that

یظھر ان ..../ یخیل لى أن....

by the way.....



على فكرة....

don't interrupt me

ال تقاطعني

are you saying that....?

أتقول أن....؟

Don't treat me like a child

ال تعاملنى كطفل

I couldn't take my eyes off you

لم أستطع أن ابعد عینى عنك

Why are you so nervous?

لماذا أنت عصبى جدا؟

What are you think you are doing?

ماذا تعتقد أنك تفعل؟

this isn't a joke

ھذه لیست مزحة

You make me sick

أنت تثیر اشمئزازي

I really appreciate your confidence in me



أنا حقا أقدر ثقتك بي

I envy you

أنا أحسدك

I am on your side

أنا في صفك

تعلم المحادثة في االنجلیزیة

I'm in a hurry

انا فى عجلة من أمرى

What makes you so confident?

ما الذى یجعلك واثقا جدا؟

History repeats itself

التاریخ یعید نفسھ

Enough is enough

لقد طفح الكیل

The ball is in your court

الكرة فى ملعبك

Thank you for your hospitality

شكرا لحسن ضیافتك



No one is perfect

ال أحد مثالى

that's where we disagree

ھنا موضع االختالف

I will see what we have?

ساري ماذا لدینا

Do you like it?

ھل تعجبك ؟

Nothing at all

ال شيء أبدا

I shall go right now

سأذھب اآلن

What happens here?

ما الذي یحدث ھنا ؟

What is going on here?

ما الذي یجري ھنا؟

Tell me about yourself?

حدثني عن نفسك ؟



What do you say?

ماذا تقول ؟

جمل انجلیزیة للمحادثة الیومیة

What are you talking about?

عن ماذا تتحدث ؟

Are you crazy?

ھل أنت مجنون؟

Do you accept me as a friend for you?

ھل تقبلني صدیق لك ؟

Do not stop / No stop

ال تتوقف

Are you stupid

ھل أنت غبي ؟

No way

ال مفر

No problem

ال مشكلة

With respect to ...



في ما یتعلق ب / في ما یخص الحقا ب

Later on

ال حقا / فیما بعد

Get out of here

أخرج من ھنا

So and so

كذا و كذا

As well

كذالك

How do you get along with your son?

كیف حالك مع أبنك ؟

Never mind

ال بأس / الیھم / ال علیك منھ

Once more

مره أخرى

How do you say it in Spanish?

كیف تقولھا باألسبانیة؟

Where is the nearest hotel?



أین یقع أقرب فندق؟

Where is the bathroom?

أین الحمام؟
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No smoking

ممنوع التدخین

Thank you

شكرا لك

Thank you very much

شكرا جزیال

You're welcome

عفوا

It's my pleasure

بكل سرور

Here you are

تفضل

I see

فھمت/أرى



I don't understand

أنا ال أفھم

I'm sorry I didn't catch you

أنا آسف، لم أفھم

All right

حسنا

That's all right

كل شئ على ما یرام

How far is it to the town?

كم تبعد المسافة إلى البلدة؟

How many?

كم عدد؟

Whom should I ask?

من الذي یجب أن أسألھ؟

After you

بعدك

I'm lost

أنا تائھ



Please speak English

أرجوك تكلم باإلنجلیزیة

Do you speak English?

ھل تتكلم باإلنجلیزیة؟

Won't you go shopping with me?

ألن تذھب للتسوق معي؟

Let's go swimming

فلنذھب للسباحة

Would you care for something to eat?

ھل تود تناول شيء؟

Let's take a coffee break

فلنأخذ استراحة لشرب القھوة

Make yourself at home

البیت بیتك

That sounds good

فكرة جمیلة

I'd love to

أحب ذلك



I don't mind

ال مانع لدي

No way

مستحیل

My name is

اسمي

What's your name?

ما اسمك؟

Who are you with?

مع من أنت؟

I am on my own

أنا لوحدي

I am with my wife

أنا مع زوجتي

I am with my father

أنا مع أبي

I am with my mother

أنا مع أمي



I am with my family

أنا مع عائلتي

Where are you from?

من أي بلد أنت؟

How is it going?

كیف الحال ؟

What's up?

ما أخبارك؟

It's nice to meet you

تشرفنا

I'm glad to see you again What's new?

أنا سعید برؤیتك ثانیة ما أخبارك؟

Long time no see

لم أرك منذ وقت طویل

I am pleased to do so

یسرني أن أفعل ھذا

Goodbye

مع السالمة



Good night

تصبح على خیر

See you later

إلى اللقاء فیما بعد

Take care of yourself

انتبھ لنفسك

I'm looking forward to seeing you again

أتطلع إلى رؤیتك مرة ثانیة

This is my business card

ھذه بطاقتي

I would like to meet you in the lobby

أود مقابلتك في البھو

Will you be free tomorrow?

ھل ستكون حرا غدا؟

Do you want to come with me?

ھل تود أن تذھب معي؟

What are your plans for today?

ما خططك الیوم؟



Would you like to go for a walk?

ھل تود أن تذھب في نزھة على األقدام؟

عبارات شائعة فى اللغة االنجلیزیة

Let me be your guide

دعني أكن مرشدك

How are you doing?

كیف حالك؟

How are you getting along?

کیف األحوال؟

That's very kind of you

ھذا لطف كبیر منك

You re very generous

أنت کریم جدا

I'm really grateful to you

انا شاكر لك جدا

I'm very much obliged to you

أنا شاكر لك كل الشكر

Excuse me a moment



اعذرني، لحظة

Just a moment please

لحظة من فضلك

That's my fault

ذلك خطئي

It was careless of me

كان سھوا مني

I didn't mean that

لم أقصد ذلك

Next time I'll get it right

المرة القادمة سأقوم بھا ینبغي

Forgive me for being late

اعذرني على التأخیر

I am sorry to have kept you waiting

آسف ألني جعلتك تنتظر

Am I disturbing you?

ھل أزعجك؟

May I bother you for a moment?



ھل لي بدقیقة من وقتك ؟

I beg your pardon?

معذرة

Will you do me a favor?

ھل تقدم لي معروفا؟

Could you please help me?

ھل یمكنك مساعدتي من فضلك؟

I am from the USA

أنا من الوالیات المتحدة

Are you married?

ھل أنت متزوج؟

I am married

أنا متزوج

Do you have children?

ھل عند أطفال؟

What do you do for a living?

ماذا تعمل؟

I am a student



أنا طالب

I am on vacation

أنا في إجازة

I'll stay here for 1 day

سوف أبقى ھنا یوما

I am leaving tomorrow

سأرحل غدا

I am leaving on Monday

سأرحل یوم االثنین

Your new haircut is great

قصة شعرك الجدیدة رائعة

You have wonderful taste in clothes

لدیك ذوق رائع في اختیار المالبس

That's funny

ھذا مضحك

Well done

أحسنت

That's great



ھذا عظیم

You look nice

تبدو أنیقا

What a nice place

یا لھ من مكان جمیل
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Thank you for your compliment

شكرا لك على إطرائك/مجاملة

I enjoyed myself today thank you

لقد استمتعت بوقتي الیوم، شكرا

What a surprise

یا للمفاجأة

You must be kidding

البد وأنك تمزح

Oh dear what a mess

یا إلھي، یا لھا من فوضى

What a fool

با لألحمق



That's enough

ھذا یكفي

Of course

بالطبع

Congratulations

مبارك

Best wishes for a Happy New Year

كل عام وانتم بخیر

Happy anniversary

ذكرى سنویة سعیدة

Heartiest congratulations

تھنئتي القلبیة

Best wishes

أجمل التمنیات

I hope you'll get better soon

أتمنى أن تتحسن صحتك قریبا

Have a nice trip

أتمنى لك رحلة جمیلة



Have a good time

أتمنى لك وقتا طیبا

Good luck

حظا سعیدا

Let's meet again

تسرني رؤیتك ثانیة
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You are right

أنت مصیب

I'm not sure

لست متأكدا

I don't think so

ال أعتقد ذلك

I'm afraid not

ال لألسف

That's incredible

ھذا غیر معقول

How beautiful



كم ھو جمیل

That's wonderful

ھذا رائع

I'm afraid you're mistaken

لألسف أنت مخطئ

I feel blue

أشعر بالحزن

It's disgusting

ھذا مقرف

You make me sick

أنت تثیر اشمئزازي

Calm down everything will be OK

اھدأ، سیكون كل شيء على ما یرام

Don't be nervous

ال تكن عصبیا

Take your time

ال تتسرع

Don't pay attention to what he said



ال تلتفت إلى ما قالھ

What a pity

یا لألسف

Can you give me a hand?

ھل یمكنك مد ید المساعدة؟

Would you assist me?

ھال ساعدتني؟

العبارات الشائعة فى األفالم

Will you help me with this problem?

ھل ستساعدني في ھذه المشكلة؟

Pardon What did you say?

عفوا؟ ماذا قلت؟

Say that once more please

قل ھذا مرة أخرى من فضلك

Please speak more slowly

من فضلك تكلم ببطء

Could you repeat that?

ھال كررت ذلك؟



Please write it here

أرجوك اكتبھ ھنا

What's this?

ما ھذا؟

What does this mean?

ماذا یعني ھذا؟

Do you understand?

ھل تفھم؟

Please hurry up

أرجوك أسرع

Come with me

تعال معي

Can you lend me a dime?

ھل تستطیع إقراضي عملة معدنیة؟

May I take a look at it?

ھل أستطیع أن ألقي نظرة علیھ؟

Will you please mail this letter for me?

ھال أرسلت ھذا الخطاب بالبرید من فضلك؟



Can I borrow your pen?

ھل أستطیع اقتراض قلمك؟

May I have your address?

ھل بإمكاني الحصول على عنوانك؟

Can you drop me off downtown?

ھل تستطیع أن توصلني إلى وسط المدینة؟
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